Chiquita Facebook
Post plan 1st May – 31st May
Monday 1st May (strong boost)
Text CZ: Je první máj, lásky čas. Nezapomeňte políbit svou milovanou pod rozkvetlou třešní, aby
vám neuschla a byla krásná po celý rok :)
Text ENG: It‘s 1st May, the time of love. Don‘t forget to kiss your lady under the blooming cherry
tree for her to stay beautiful all year long :)

Thursday 4th May (medium boost)
Text CZ: Ten moment, kdy vám někdo řekne, že už na vás nezbyl Chiquita banán...
Text ENG: That moment, when someone tells you there is no Chiquita banana left…

Sunday 7th May
Text CZ: Nemračte se, usmějte se :) Dnes je Světový den smíchu. #WorldLaughterDay
Text ENG: Don’t worry, be happy. Today is the #WorldLaughterDay.

Tuesday 9th May
Text CZ: Martina Bárta dnes soutěží v semifinále pěvecké soutěže Eurovision Song Contest v Kyjevě.
Myslíte si, že má šanci jako první český zástupce v historii postoupit do finále?
Text ENG: Martina Bárta is singing at the semifinal of Eurovision Song Contest in Kiev tonight. Can
she get as the first Czech contestant to the finals?

Sunday 14th May (medium boost)
Text CZ: Dnes je Den matek! Popřejte své mamince všechno nejlepší a ke kytici jí přijdete i jeden
Chiquita banán ;)
Text ENG: Today it‘s the Mother‘s Day. Wish your mum all the best and attach one Chiquita banana
to the bouquet too ;)

Wednesday 17th May
Text CZ: Nevyhazujte slupku hned, jak dojíte banán. Je totiž užitečná. Například jako leštička na
boty nebo hnojivo pro rostliny. Vyzkoušejte!
Text ENG: Don‘t throw the peel away as soon as you finish your banana. Actually, the peel is useful.
For example as polish for your shoes or as fertilizer for your plants. Give it a try!

Sunday 21st May (strong boost)
Text CZ: Je čas na nedělní pečení :) Vyzkoušejte náš banánovo-jablečný koláč. Recept: link.
Text ENG: It‘s time for Sunday baking :) Let‘s try our Banana and Apple tray bake. Full recipe: link.

Wednesday 23rd May
Text CZ: Je čas na malou středeční hru s Chiquitou :) Kolik banánů je na obrázku? Zkuste je spočítat.
Text ENG: It‘s time for a little Wednesday play with Chiquita :) How many Bananas do you see
here? Give it a try.

Friday 26th May
Text CZ: Označte v komentářích někoho, kdo si svůj život bez banánů neumí představit.
#bananalover
Text ENG: Tag somebody who is truly in love with bananas! #bananalover

Sunday 28th May (medium boost)
Text CZ: Dnes je Den her 2017! Vypněte televizi a vezměte své děti hrát si ven. Nezapomeňte s
sebou vzít banány jako zdravou svačinku ;)
Text ENG: It’s Day of Play 2017! Switch of a TV and také your kids to play outdoor games. Don’t
forget some tasty bananas as provision for the road ;)

Wednesday 31st May (strong boost)
Text CZ: Potřebujete uprostřed týdne povzbudit? Vyzkoušejte tohle smoothie: link.
Text ENG: Do you need a midweek boost? Let‘s try this smoothie recipe: link.

